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OTOITZA 
 
Jesus Jauna, hilen artetik lehen biztua: 
Pedrori itsasora jauzi eragin eutson zure izenak, 
lehengoa, bere ukapenak, garbituta, 
zure aurrean ahuspezteko. 

Haren antzera egin dabe jauzi 
gizarteko hainbestek eta hainbestek 
behartsuak diran itsaso sakonetara 
eta hantxe, senideak zerbituz, aurkitzen zaitue. 

Euren alde egiten deutsugu erregu, 
eta gogoan doguz euren samin eta ezinetan, 
gogoratuz, baita, lekuan zure testigu izatearren 
euren bizitzea arriskuan jarten daben guztiak ere. 

Ez dakiela gure otoitza eta laguntzea falta; 
izan daiguzala eredu zure jarraian, 
eta alkarregaz jokatu daigula 
gizarte alkartuago baten eraikuntzan. 

 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak eta Se-
meak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. ALELUIA, ALELUIA. 
—Eskerrak Jainkoari. ALELUIA, ALELUIA. 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 

ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
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entzakoa bultzatu daien, batez ere pobretuak eta 
baztertuak izanik gogoan, eskatu deiogun Jaunari. 

— Elizea osotzen dogun Berbiztuaren jarraitzaileon alde: 
ha barik gaua dogula, eta ezer ez dogula harrapatuko 
argi eukiz, bilatu daigun Berbiztua bere berban eta 
egiteetan, eskatu deiogun Jaunari. 

—Gure inguruko behartsu guztien alde, batez ere gure 
gizarteak gogorren joten dauzan langabetuen eta 
ume eta emakume bortxatuen alde: kristauon lagun-
tzaz itxaropena biztu dakien, eskatu deiogun Jau-
nari. 

—Gure artean oraindino onartuak ez diran etorkinen, 
emakumeen eta homosexualen alde: euren duinta-
suna errespetatua ikusi daien elizan, eta onartuak 
izan daitezan gure artean, eskatu deiogun Jaunari. 

—Jaunaren inguruan bere hitzaz eta haragiaz janaritzeko 
alkartzen garanon alde: gerria lotu eta uretara jauzi 
egin daigun eguneroko lanean aurkitzeko berbiztua-
ren grazia, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan indar 
hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek berak iraka-
tsitako otoitza: 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
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Uraz zipristintzea 
Garbikuntza indarra dau urak, eta behar dogu 
gure makaltasunetatik garbitu gaizan, eta Bate-
oan hartutako konpromisoak garatzera eroan 
gaizan. Hartu daigun, ba, abesti artean, pazko 
ura…: 
 
R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
     pekaturako hil ta zeuretzat biztu 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 
 
Aintzarako 
Jainkoaren aintza abesteko gure senide makaldu 
eta bazterreratuak gogoan izan eta aintzat har-
tzera eroan gaizala, harei gure ondasunetan 
leku eginez: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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Jauna zala entzun ebaneko, soinekoa jantzi 
(erantzia eban-eta) eta salto egin eban uretara. 
Beste ikasleak txalupan etorri ziran, sarea arrai-
nekin arrastaka ekarrela, lehorretik hurrean 
egoan-eta, ehunen bat metrora. 
Lehorrera jatsi ziranean, su-txingarrak ikusi 
ebezan eta arrain bat gainean, eta ogia. Jesusek 
esan eutsen: «Ekarri harrapatu barri dozuezan 
arrainetako batzuk». Igon eban Simon Pedrok 
ontzira eta lehorrera atara eban sarea, ehun eta 
berrogeita hamahiru arrain handiz beteta. Eta, 
hainbeste izanik ere, ez zan sarea urratu. Jesu-
sek esan eutsen: «Etorri gosaltzera». Ikasleetako 
inor ez zan ausartzen nor zan itauntzera, bae-
kien-eta Jauna zana. Orduan, Jesusek, hurrera-
turik, ogia hartu eta emon egin eutsen, baita 
arraina ere. 
Hirugarren aldia izan zan hau, Jesus, hilen arte-
tik biztu ondoren, ikasleei agertu jakena. 
[Gosaldu ondoren, Jesusek esan eutsan Pedrori: 
«Simon, Joanen semea, honeek baino maiteago 
al nozu?» Harek erantzun: «Bai, Jauna, Zuk ba-
dakizu maite zaitudana». Jesusek, orduan: «La-
rratu egizuz nire bildotsak». 
Bigarrenez itaundu eutsan Jesusek: «Simon, 
Joanen semea, maite al nozu?» Harek erantzun: 
«Bai, Jauna, Zuk badakizu maite zaitudana». 
Jesusek, orduan: «Zaindu egizuz nire ardiak». 
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Entzun, Jauna, eta erruki nitaz, 
izan zakidaz laguntzaile, Jauna». 
Negarra dantza bihurtu deustazu, 
Jauna, ene Jainkoa,  
      eskerrak emongo deutsudaz beti. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jesukristoren ezagutzea norbere bizikizun bihurtu danean 
ezin daiteke isilean gorde. Haren barri emon behar da zemai 
guztien eta zigor guztien gainetik. Halantxe ezagutu daigula 
berbiztua. 
 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 5, 27b-32. 40b-41) 
 
Egun hareetan, Batzar Nagusiaren aurrera ekarri ebezan 
apostoluak, eta abade nagusiak esan eutsen: «Ez al geuntsuen 
zorrotz agindu ez irakasteko Jesusen izenean? Zuek, barriz, 
Jerusalem osoa bete dozue zeuen irakaspenez; gainera, gizon 
horren heriotzaren erantzukizuna geuri leporatu nahi deusku-
zue». 
Pedrok eta beste apostoluek erantzun eben: «Jainkoaren 
esana egin behar da lehenengo, ez gizakiena. Gure asaben 
Jainkoak biztu egin dau zuek egur batetik zintzilik hil zen-
duen Jesus. Jainkoak goratu egin dau bere eskumeaz, Buru-
zagi eta Salbatzaile eginez, Israeli bihozbarritzea eta peka-
tuen parkamena emoteko. Geu gara gauza honeen testigu, gu 
eta esaneko jakozanei Jainkoak emoten deutsen Espiritu San-
tua». 
Jesusen izenean berba egitea zorrotz galerazo eutseen. On-
doren, askatu egin ebezan. Apostoluek pozez urten eben Ba-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Ondo etorri, senideok, pazkoaldiko 3. domeka 
honetako elizkizunera. 
Caritasen salakuntzea eta deia entzungo doguz. 
Langabeziaren munduan bere ekarpena izan 
gura dau, eta zeure bitartez. 
Gaurko irakurgaiek lagunduko deuskue horretan. 
hauxe izango dogu gogoan: Jesusen ikasleak he-
ren heriotza osteko lur-jota egotearen ondoren, 
eguneroko lanera bihurtzen dira eta han, hila 
izan dan Jesusen presentzia nabarmena izango 
dabe. 
Ahaztu egin behar izango dabez makaltasunak, 
saldukeriak eta ahuleziak, eta haren barri emo-
ten jardun behar izango dabe, haregaz izandako 
bizikizun guztien barri emoile bihurtuz. Ikasi 
daigun eurengandik, eta Eukaristiak adoretu gai-
zala. 
 

Sarrera-abestia 
 
R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
 

Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 
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(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 
R/. Bizi da Jauna, bizi da! Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 
bizi da gure artean! (bir) 
 
Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, gure eguzkia: nagusi da argia! R/. 
 
Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu: berak gaitu biztu.  R/. 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

ERANTZUN-SALMOA 
Sal 29, 2 eta 4, 5-6. 11-12ª eta 13b 

 

 
 

R/. Goratuko zaitut, Jauna, onik atara nozulako. 
 
Goratzen zaitut, Jauna, onik atara nozulako, 
arerioei nire lepotik pozten itzi ez deutsezulako. 
Jauna, Heriotz-leizetik atara nozu, 
zulora jaisteko zorian nengoala bizibarritu. R/. 
 
Kanta Jaunari, haren fededunok, 
goratu egizue, haren santutasuna gogoratuz. 
Une baterako da haren hasarrea, 
bizi guztirako haren on izatea. 
Arratsean negarra da gurean, 
poz-oihua goizean. R/. 
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Hirugarrenez itaundu eutsan Jesusek: «Simon, 
Joanen semea, maite al nozu?» Pedro goibeldu 
egin zan maite ete eban hirugarrenez itaundu 
eutsolako, eta erantzun eutsan: «Jauna, Zuk 
dana dakizu; Zuk badakizu maite zaitudana». 
Orduan, Jesusek esan eutsan: «Larratu egizuz 
nire ardiak. Bene-benetan dinotsut: Gazteago 
zinanean, zeuk lotzen zenduan gerrikoa eta nahi 
zenduan tokira joaten zinan; zahartzean, os-
tera, zuk besoak luzatu eta beste batek lotuko 
deutsu gerrikoa eta gura izango ez dozun tokira 
eroango zaitu». 
Holan, zelako heriotzeaz Jainkoari aintza 
emongo eutsan adierazo eban Jesusek. Ondoren, 
esan eutsan: «Jarraitu Niri».]  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Caritas dogu gure izenean gizarteko arazoetan buru-
belarri sartuta daukaguna. Hantxe dihardu geure ize-
nean LANIK BAKOEN ondoan eta lanik ezaren denun-
tzian. Gaurko eske-batzea langabezian dagozanentzat 
izango da. 
 
ESKARIAK 
† Jardunera eta berbiztuaren barri emotera urten behar 
dauan Elizea izango dogu batez ere gogoan gure eskario-
tan: 
—Aita santuaren alde eta lekuan lekuko elizearen ardu-

radun diran gotzainen alde: Eliza pobrea eta pobre-
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tzarretik, Jainkoak Jesusen izenagaitik irainak jasateko duin 
aurkitu zitualako. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Ez da erreza bizikizun hain harrigarri baten barri emotea, 
eta irudiak beha izango dira horretarako. Horixe egiten dau 
Joanek irakurgai honetan. Ikasi daigun beragandik. 
 
Apokalipsia liburutik   (Ap 5, 11-14) 
 
Nik, Joanek, ikuskarian, tronuaren, izaki bizidunen eta zaha-
rren inguruan egozan aingeru askoren ahotsa entzun neban; 
milaka eta milioika ziran, eta ahots handiz inoen: 
«Hila izan dan Bildotsa bada nor 
ahalmena eta aberastasunak, 
jakituria eta indarra, 
ohorea, aintza eta gorespena hartzeko». 
Eta zeruan, lur gainean, lurpean eta itsasoan dagozan sorkari 
guztiei, hau esaten entzun neutsen: 
«Tronuan jesarrita dagoanari eta Bildotsari 
gorespena, ohorea, aintza eta agintaritza 
gizaldi eta gizaldietan». 
Lau izaki bizidunek «Amen» erantzun eben, eta zaharrek 
ahuspeztu eta gurtu egin eben. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Jesukristok, Berbiztuak ez dauz bazterreratzen 
lagun izan dauzanak, saldukeria edo bildurra 
edo makalkeria medio. Eguneroko ekintzetan 
adoretuko dauz. Egin deiogun harrerea Aleluia 
abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 21, 1-19) 
 
Aldi haretan, barriro agertu jaken Jesus ikasleei 
Tiberiades itsasertzean. Honan jazo zan ager-
tzea. Alkarregaz egozan Simon Pedro, Bikia eri-
tzon Tomas, Natanael Galileako Kanakoa, Zebe-
deoren semeak eta beste ikasle bi. Simon Pe-
drok esan eutsen: «Arrantzura noa». Besteek 
erantzun eutsoen: «Zugaz goaz geu ere». Urten 
eta ontzira igon eben. Baina gau haretan ez 
eben ezer harrapatu. 
Eguna argitu zanean, ur-ertzean agertu zan Je-
sus; baina ikasleak ez ziran konturatu Jesus za-
nik. Jesusek esan eutsen: «Mutilak, ba al dozue 
jatekorik?» Hareek erantzun: «Ez». Jesusek or-
duan: «Bota sarea txalupearen eskumaldera eta 
aurkituko dozue». Bota eben, bada, eta, hain-
beste arrain harrapatu ebenez, ez ziran sarea 
atarateko gauza. 
Orduan, Jesusek maite eban ikasle harek esan 
eutsan Pedrori: «Jauna da». Simon Pedrok, 


